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MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Zadeva: Stanovanjski program Mestne občine Kranj za obdobje 2021 – 2026 

 

1. PRAVNI TEMELJ 

Pravni temelj predstavljajo: 

 

- Ustava RS (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 

– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – 

UZ62a) 

- Stanovanjski zakon SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – 

ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 

– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 

- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (Uradni list RS, št. 92/15) 

- Trajnostna urbana strategija Kranj 2030, sprejeta na 13. redni seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 27.1.2016 

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 - uradno prečiščeno besedilo UPB-3 in 91/2021)   

 

2. OCENA STANJA 

Dne 26.5.2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki vključuje 

nekatere pomembne rešitve za oživitev stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih 

najemnih stanovanj. Zakon nam ne prinaša celovite prenove stanovanjskega področja, gre le za najnujnejše 

spremembe in dopolnitve, ki niso obsežne, so pa ključne za področje. 

S sprejetjem zakona smo zadovoljni, saj prinaša nekatere najpomembnejše spremembe, na katere je stroka 

čakala že zelo dolgo. 

Na področju najemnih razmerij  predvsem uskladitev vrednosti točke za določitev neprofitne najemnine, ki bo 

izvajalcem stanovanjske politike oziroma lastnikom javnih najemnih stanovanj, omogočila bolj vzdržno 

poslovanje in ohranjanje stanovanjskega fonda. Hkrati je pomembno, da se s spremembami pogojev 

subvencioniranja najemnin zagotavlja, da višja neprofitna najemnina ne bo imela negativnih posledic za socialno 

najšibkejše. Z uvedbo javne najemne službe bo skušala država okrepiti najemni trg z aktivacijo praznih zasebnih 

stanovanj. Z dopustitvijo višjega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov pa lažje pridobivanje sredstev za 

stanovanjsko gradnjo. 

Tudi Mestna občina Kranj se sooča s pomanjkanjem stanovanj, najbolj je to razvidno ob vsakokratnih javnih 

razpisih za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, ko lahko pokrijemo le približno 10 % vseh potreb glede  
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na število upravičencev po prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Tudi število upravičencev 

do subvencij tržnih najemnin se povečuje. 
 

3. RAZLOGI, CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE 

Namen stanovanjskega programa oziroma strategije razvoja na stanovanjskem področju je ustvariti vizijo 

celostnega razvoja tega področja za območje celotne občine. 

 

Stanovanjski program Mestne občine Kranj predstavlja operativni strateški dokument uresničevanja 

stanovanjske politike Mestne občine Kranj. Izdelan je za daljše obdobje od 2021 do 2026 in je usklajen z 

Nacionalnim stanovanjskim programom in vsebino dokumenta »Trajnostna urbana strategija Kranj 2030«. Pri 

pripravi strateškega načrta za navedeno obdobje se izhaja iz realnih možnosti  Mestne občine Kranj.   

  

Strateški pristop k stanovanjskemu področju je potreben, za določitev smernic za nadaljnje delovanje na tem 

področju, ki bodo pripeljale do realizacije zastavljenih ciljev, katerih skupni namen je omogočiti pridobitev 

primernega stanovanja našim občanom. Sama realizacija zastavljenih ciljev bo možna zgolj ob tesnem 

sodelovanju posameznih akterjev, ki imajo ključen vpliv na stanovanjsko politiko v lokalnem okolju.  

Po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki bo stopil v veljavo 19.6.2021 bo 

Mestna občina Kranj začela s postopkom ustanavljanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj, 

katerega namen bo zagotoviti večje število javnih najemnih stanovanj. 

Občinski stanovanjski skladi bodo imeli možnost večjega zadolževanja, s čimer jim bodo zagotovljena zadostna 

sredstva za začetne investicije v pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj (na ravni celotne države jih 

trenutno primanjkuje cca 10.000).  

Javni skladi imajo po predlagani spremembi možnost zadolževanje za 50 % izkazanega namenskega premoženja 

sklada. 

 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 ni dodatnih finančnih posledic, gre za sredstva, ki so v proračunu 

za stanovanjsko gospodarstvo že zagotovljena. V proračunih Mestne občine Kranj v prihodnjih letih pa se bo 

dodatna sredstva za področje zagotavljalo v skladu s potrebami in proračunskimi zmožnostmi proračuna. 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

 

 

SKLEP: 

 

Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Stanovanjski program Mestne občine Kranj za obdobje 2021 – 2026. 

 

 

Pripravila: 

Milojka Ažman, univ. dipl. prav. 

Podsekretarka 

 

 

Mag. Mateja Koprivec, univ. dipl. prav.                                                  Matjaž Rakovec 

Vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve                                     ŽUPAN 
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- Stanovanjski program Mestne občine Kranj za obdobje 2021 – 2026 
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